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UMUARAMA

Câmara Municipal 
analisa alterações no 
Conselho dos Direitos 
da Mulher 
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Governo sugere a suspensão 
de eventos e interrompe aulas
O governo do Paraná apresentou medidas para o enfrentamento do coronavírus no Estado, 
especialmente para a redução de contato entre as pessoas para conter a propagação do 
vírus e ações específicas no âmbito da saúde para ampliar a proteção a servidores incluí-
dos em grupos de risco. As aulas nas escolas e nas universidades públicas estão suspen-

sas por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira (20). l Pág. 5

Polícia fecha o 
cerco a traficantes e 
contrabandistas na 
rodovia PR-323 

Afsu vence São Miguel 
e segue firme para o 
primeiro embate no 
Paranaense 

Adrenalina
Trinta e dois veículos entraram na arena do Parque de 

Exposições de Umuarama para uma competição mais que 
inusitada. Foram cinco baterias nas quais os motoristas fizeram 
manobras radicais para escapar das batidas. Apenas um carro 
ficou funcionando até o fim e foi o campeão da prova. No fim, 
um motociclista fez um salto com o que restou das carcaças. 
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Meio ambiente
Critérios e diretrizes do licenciamento ambiental no Paraná 
estão sendo analisadas em um projeto de lei de autoria 
do deputado Tião Medeiros (PTB). A intenção é disciplinar 
as modalidades, estudos ambientais e procedimentos. O 
relator, deputado Tiago Amaral, já opinou favoravelmente, 
mas Evandro Araújo (PSC), que havia pedido vista em 
reunião anterior, votou contrário, argumentando que a 
matéria ofende artigos da Constituição do PR, leis estaduais 
e federais. Medeiros divergiu dizendo que a intenção é 
organizar o processo do licenciamento e harmonizar as ações 
administrativas do Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

Manifestação
Centenas de pessoas se reuniram na tarde do domingo 
(15) na Praça Miguel Rossafa em Umuarama e participaram 
da manifestação em apoio ao governo de Jair Bolsonaro. 
Munidos de faixas e cartazes, os umuaramenses participaram 
do ato e cantaram o hino nacional e ouviram discursos de 
representantes. A manifestação foi pacífica e seguiu por 
cerca de duas horas.
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Alterando a rotina
Vereadores de Umuarama analisaram ontem em sessão 
ordinária às 19h, sugestão para uma mudança no horário 
das reuniões ordinárias das segundas-feiras. O pedido é de 
que sejam transferidas para as 14h e não mais às 19h, como 
acontecem regimentalmente. O horário de atendimento 
da Câmara também poderá sofrer alteração. O expediente 
poderá ser iniciado às 8h30 e seguirá até as 14h sem intervalo 
para almoço. As ações que poderão ser tomadas seguem o 
andamento das mudanças feitas na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), voltadas para conter a proliferação do covid-19.

Cargos e funções
Deputados que compõe a 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Alep 
retomam hoje (17), às 13h30 
ao debate sobre o projeto 
de lei 3/2020, de autoria 
do Poder Executivo. A 
proposta regulamenta cargos 
em comissão e as funções 
gratificadas de direção, 
chefia e assessoramento das 
sete Instituições Estaduais 
de Ensino Superior (IEES) e 
dos hospitais universitários. 
Conforme o Governo, as 
mudanças administrativas 
vão garantir estabilidade 
para as gestões e extinguem 
vácuos interpretativos, além 
de propor enxugamento de 
614 cargos, com economia 
anual de R$ 6,2 milhões aos 
cofres públicos.

Valores e 
gratificações
O texto enquadra as simbologias 
CC-GR e FGs às concepções DA 
(Direção e Assessoramento) 
e FA (Função Acadêmica) 
e tem como parâmetro os 
valores praticados nas diversas 
estruturas do Executivo. Os 
novos valores de DA variam 
entre R$ 1.487,58 a R$ 4.410,15, 
enquanto as gratificações 
FA vão de R$ 606,45 a R$ 
1.487,58. Está também sendo 
criada a Gratificação de 
Responsabilidade Acadêmica 
(GRA), que se aplica de modo 
exclusivo a docentes que 
assumirem, por exemplo, a 
responsabilidade de Chefe 
de Departamento e de 
Coordenador de Curso de 
Graduação e de Programas de 
Pós-Graduação stricto sensu.
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Parlamento analisa alterações no 
Conselho dos Direitos da Mulher
Em sessão extraordinária às 19h 

de ontem, convocada pelo presidente 
da Câmara Municipal de Umuarama, 
vereador Noel do Pão (PSC), vereado-
res analisaram mudanças sugeridas 
pelo Poder executivo, na lei que insti-
tui o Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher e a Conferência Municipal 
dos Direitos da Mulher.

Foi descoberta a necessidade 
de aprimoramento no conteúdo do 
texto, e por conta disso o Executivo 
encaminhou à câmara uma nova 
proposição, que também solicita a 
revogação a Lei Municipal nº 4.168, 
de 14 de dezembro de 2016, que 
criou o atual Conselho.

JUSTIFICATIVA
Noel justificou a convocação de 

sessão em caráter extraordinário 
o atendimento ao ofício remetido 
à Câmara pelo Conselho, onde se 
expressa à necessidade de priori-
dade na tramitação e votação da pro-
posição, em virtude de relevante inte-
resse público consistente na busca de 
melhorias e aprimoramento das ações 
e serviços voltados às Políticas Públi-
cas relacionadas à Mulher.

Maia só votará matérias relacionadas ao covid-19

Conferência da Mulher
Outro ponto importante relatado no ofício do Executivo, é o fato de estar 

agendado para o próximo dia 29 de abril a IV Conferência Municipal dos Direitos 
da Mulher. “A deliberação do Projeto de Lei em questão, com a máxima urgência, 

permitirá que o Conselho Municipal da Mulher promova as adequações neces-
sárias em sua estrutura, visando evitar prejuízos aos trabalhos do Conselho”, 

endossa o presidente Noel do Pão em ofício remetido aos demais vereadores da 
Câmara Municipal de Umuarama.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), disse que só vai chamar as 
votações em plenário das matérias 
que tiverem acordo para aprovação 
e forem relacionadas a pandemia 
do coronavírus. Maia afirmou que 
não vai realizar sessões ‘com 300 
deputados’ e orientou os parlamen-
tares a reduzir o número de asses-
sores nos gabinetes.

O deputado considera importante 
a presença dos parlamentares em 
Brasília para facilitar a construção de 
acordos para votar os eventuais pro-
jetos e que “não é pra todo mundo 
ficar no plenário”.

“Cada um pode ficar no seu 
apar tamento, no seu hotel, na 

Orçamento Impositivo
Hoje (17), está prevista sessão do Congresso Nacional para analisar nove vetos 

presidenciais e três projetos de lei (PLNs) que regulamentam o orçamento impositivo. 
Os congressistas vão analisar os projetos que fazem parte do acordo em torno da exe-

cução obrigatória das emendas do relator-geral do Orçamento, no valor de mais de 
R$ 30 bilhões. Na sexta-feira, o governo encaminhou ao Congresso medida provisória 
para liberar R$ 5,099 bi do orçamento para ações de saúde voltadas para combater o 
avanço do coronavírus no Brasil. A expectativa é que o dinheiro sairá da fatia de R$ 19 

bilhões que devem ficar com o Congresso após a aprovação dos PLNs.

sua casa, no seu gabinete, reduzir 
o número de assessores no gabi-
nete, deixando no máximo um”, 
disse. “Quem puder estar em 
Brasília, ajuda a gente construir 
projetos em relação (ao coronaví-
rus), construir acordo. O governo 
mandou um projeto do coronaví-
rus, é difícil alguém ficar contra, 

a gente constrói o acordo antes 
por whatsapp, duas três pessoas 
por telefone”.

Na semana passada, Maia e o 
presidente do Senado, Davi Alcolum-
bre, anunciaram uma série de medi-
das para restringir o número de pes-
soas circulando nas dependências 
do Congresso Nacional.

VEREADORES analisaram projeto que solicita a revogação a Lei Municipal de 2016 que criou o atual Conselho

ASSESSORIA
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Prevenção 
na Unipar

Aderindo aos apelos 
da Organização Mundial 
da Saúde, do Ministério 
da Saúde e de outras 
autoridades em saúde 
públ ica, a Universi -
dade Paranaense adota 
medidas preventivas 
e, assim, mostra sua 
preocupação em ajudar 
a diminuir a transmissão 
do coronavírus.

Em Ato Executivo assi-
nado na sexta-feira, 13, 
o Reitor Carlos Eduardo 
Garcia, esclarece as 
orientações elencadas 
pelo Comitê de Bios-
segurança da Diretoria 
Executiva de Gestão 
dos Assuntos Comuni-
tários da Unipar, con-
forme o Plano de Con-
tingência Nacional para 
Infecção Humana. 

As aulas seguem nor-
malmente, mas a Reito-
ria proíbe a realização 
de todos os eventos que 
propiciam aglomeração de 
estudantes, como pales-
tras, jornadas de estudos, 
simpósios, eventos espor-
tivos e outros, promovidos 
por cursos de graduação e 
pós-graduação, nas suas 
sete Unidades Universitá-
rias e nos polos presen-
ciais de EaD.

Atividades de estágio 
também fazem parte do 
Ato. Quando realizadas 
em serviços de parceiros, 
os estagiários deverão 
seguir as recomendações 
destes e, caso sejam 

cancelados os trabalhos, 
comunicar aos coordena-
dores do curso.

SUSPEITOS
A determinação para 

estudantes com suspeita 
de contágio é a de comu-
nicarem imediatamente o 
coordenador do seu curso 
para as devidas providên-
cias. A missão da Uni-
par é conscientizar sua 
comunidade interna para 
que leve a sério esses 
cuidados, que prometem 
diminuir a velocidade com 
que o vírus se espalha. 
“Sabemos que quanto 
mais lenta for a trans-
missão, mais chances 
teremos de amenizar os 
danos provocados por 
esta situação tão como-
vente”, disse o Reitor. 
“Com sabedoria e cora-
gem, vamos nos prote-
ger e também ajudar a 
salvar vidas”, evoca.

REITOR ressalta que “é com sabedo-
ria e coragem que vamos nos proteger e 
também ajudar a salvar vidas”

DIVULGAÇÃO

Fundão no SUS
O deputado Luiz Carlos 
Romanelli (PSB) defendeu 
o uso do fundo eleitoral, 
estimado em R$ 2 bilhões, 
no combate à pandemia 
do coronavírus que chegou 
ao Brasil. “Para enfrentar a 
pandemia do coronavírus, 
o correto é usar o dinheiro 
previsto no fundo eleitoral 
para a campanha de 2020 no 
SUS, repassando diretamente 
para os estados e os 
municípios”, disse Romanelli. 
Esse dinheiro deve se somar 
aos R$ 5 bilhões já aprovados 
no Congresso Nacional e 
destinados ao Sistema Único 
de Saúde.  

Prejuízo
Estudo do Instituto Ipsos 
revela que a pirataria no 
Brasil gera prejuízo de R$ 4 
bilhões por ano à indústria 
audiovisual. O levantamento 
mostra que 78% dos 
consultados informaram ser 
muito fácil achar conteúdo 
pirata ma internet.

Zerar taxas
O governo federal se reúne 
com agências de turismo 
e companhias aéreas 
para tentar zerar taxas de 
remarcação. O objetivo é 
chegar ao acordo de que 
remarcações de viagens 
possam ser feitas sem taxas.

Vai mal
Segundo uma recente 
pesquisa do instituto FSB, o 
prestígio dos parlamentares 
federais não anda muito 
bem. O levantamento 
mostra que apenas 11% 
dos brasileiros classificam 
como “ótimo” ou “bom” o 
trabalho de deputados e 
senadores. A maioria (44%) 
diz que o desempenho está 
entre péssimo e ruim. 

Vai bem
A mesma pesquisa revela 

que o presidente Jair 
Bolsonaro está em sintonia 
com boa parte dos eleitores 
nas “pautas conservadoras”. 
O levantamento entrevistou 
2 mil eleitores de mais de 16 
anos nos 27 estados. Grande 
parte dos entrevistados 
é a favor das propostas 
de Bolsonaro como a 
militarização das escolas, o 
veto de projetos culturais 
financiados com dinheiro 
público e a campanha de 
abstinência sexual entre 
adolescentes.

Reembolso
O deputado Luciano Ducci 
(PSB) apresentou projeto de 
lei que garante o reembolso, 
sem ônus, aos consumidores 
que compraram passagens 
aéreas, hospedagem, 
cruzeiros e pacotes turísticos 
no caso de pandemia mundial 
ou epidemia nos locais de 
destino. A proposta prevê 
que o passageiro possa 
remarcar as passagens e/ou 
hospedagens num período 
de 24 meses ou requerer 
o reembolso, no caso de 
cancelamento dos voos.

Indicação geográfica
O Paraná tem sete produtos 
com indicação geográfica 
reconhecidos pelo Inpi 
e protegido pelas leis de 
propriedade e direitos 
industriais. O selo impede 
a reprodução de produtos 
típicos em outras regiões do 
Brasil. São eles: café de Norte 
Pioneiro, erva-mate de São 
Mateus do Sul, goiaba de 
Carlópolis, queijo da Colônia 
Witmarsum, mel do oeste do 
Paraná, uvas de Marialva, e 
melado de Capanema.

De molho
O deputado Toninho 
Wandscheer (Pros) 
está em casa com uma 
gripe forte. Deu-se um 
isolamento de 30 dias.
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Governo toma medidas de 
prevenção ao coronavírus

O Governo do Paraná apresentou 
ontem (16) medidas para o enfren-
tamento da epidemia do coronaví-
rus no Estado. Contidas em decreto 
assinado pelo governador Ratinho 
Jr, as medidas reduzem as possi-
bilidades de contato entre as pes-
soas para conter a propagação do 
vírus, determinam ações específi-
cas no âmbito da Saúde, ampliam a 
proteção a servidores incluídos em 
grupos de risco e for talecem ações 
nas fronteiras do Estado.

AULAS
Ficam suspensas, por tempo indeter-

minado, a partir da próxima sexta-feira 
(20), as aulas em escolas públicas da 
rede estadual de ensino, assim como 
nas universidades estaduais. É reco-
mendado que a medida seja seguida por 
escolas e universidades particulares.

EVENTOS
Desde ontem (16), estão suspen-

sas as visitas a teatros, cinemas, 
bibliotecas, museus e outros eventos 
artísticos e culturais, por tempo inde-
terminado, bem como visitas a hospi-
tais, penitenciárias e centro de socioe-
ducação, por tempo indeterminado e 
eventos públicos ou particulares, de 
qualquer natureza, com reunião de 
público acima de 50 pessoas.

SEM DESCANSO
Ficam suspensas as férias e 

licenças de ser vidores da Secre-
taria da Saúde, da Secretaria da 
Segurança Pública e Coordenado-
ria Estadual de Proteção e Defesa 
Civil, a par tir de 23 de março. 

Saúde investiga um caso suspeito em Umuarama
A assessoria de imprensa da 

Prefeitura de Umuarama confirmou 
ontem (segunda-feira, 16) que o 
município continua investigando um 
caso suspeito de coronavírus na 
cidade. trata-se de uma mulher que 
recentemente chegou da Europa e 
apresentou os sintomas.

O fato já havia sido informado pela 
secretária Municipal de Saúde, Cecília 

Cevidini, em entrevista coletiva na 
manhã da sexta-feira (13), relatando 
que a paciente está sendo acompa-
nhada e se encontra em isolamento.

A confirmação de um caso suspeito 
do covid-19 em Umuarama também foi 
noticiada em boletim oficial da Secre-
taria Estadual de Saúde (Sesa) na 
sexta-feira, relatando ainda outros 18 
casos suspeitos em todo o Paraná.

De acordo com o boletim, cinco 
casos estavam sendo descartados no 
final da semana passada e 18 novos 
suspeitos foram incluídos, entre eles 
três em Curitiba, um em São José dos 
Pinhais, outros três em Ponta Grossa, 
um em Foz do Iguaçu, três também em 
Cascavel, um em Umuarama, outro em 
Cianorte, dois em Maringá, e outros 
três em Londrina.

Será concedido regime de trabalho 
remoto ou escalas diferenciadas e 
adoções de horários alternativos 
nas repar tições públicas.

Nesse ponto, será obrigatório 
o trabalho remoto aos ser vidores 
públicos acima de 60 anos, com 
doenças crônicas, problemas res-
piratórios, gestantes, lactantes; e 
aos ser vidores que apresentarem 
quaisquer dos sintomas do COVID-
19 e regressos de localidades onde 
o sur to tenha sido reconhecido, no 
prazo de 14 dias. Na impossibili-
dade técnica de conceder trabalho 
remoto a esses servidores, os mes-
mos deverão ser afastados de suas 
atividades sem prejuízo da remune-
ração ou subsídio.

Ficam dispensados, sem pre-
juízo na remuneração, todos os 
estagiários no âmbito da admi-
nistração direta, autárquica e 

fundacional do Estado.
Os diretores dos órgãos e entida-

des deverão reavaliar a necessidade 
da permanência ou a diminuição 
dos empregados de empresas ter-
ceirizadas que prestam serviço para 
administração.

ORÇAMENTO
A Secretaria da Fazenda fará con-

tingenciamento do orçamento para que 
os esforços financeiro-orçamentário 
sejam redirecionados para a prevenção 
e combate ao coronavírus.

O Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar) estudará a possi-
bilidade de direcionar sua linha de 
produção para fabricação de álcool 
em gel a ser adquirido pela admi-
nistração direta e indireta do Poder 
Executivo. A administração direta, 
autárquica e fundacional do Estado 
deverá disponibilizar álcool em gel 
em todas as repar tições públicas.

Providências
Os órgãos e entidades estaduais deverão aumentar a frequência de limpeza 

dos banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas, além de instalar dispensado-
res de álcool em gel nas áreas de circulação e no acesso às salas de reuniões.

O Estado poderá adotar as seguintes medidas: isolamento, quarentena, exa-
mes médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras 
medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos e estudos ou investigação 

epidemiológica. Os órgãos e entidades da administração pública estadual e muni-
cipal deverão compartilhar dados essenciais à identificação de pessoas infectadas 
ou com suspeita de infecção, assim como as pessoas jurídicas de direito privado 

quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. s secretarias de 
Saúde, Agricultura e Segurança Pública vão desenvolver operação nas fronteiras 
do Estado para orientação, averiguação e monitoramento da movimentação de 

pessoas nos limites geográficos estaduais.
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SINTRAPOSTOS-MGÁ
SINDICATO DOS TRAB. EM POSTOS DE SERVIÇOS DE

COMBUSTÍVEIS, DERIVADOSDE PETRÓLEO E LOJAS DE 
CONVENIÊCIA DE MARINGÁ E REGIÃO 

CNPJ: 14.291.103/0001-62 
www.sintrapostos.org

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS 
 

O Presidente do Sintrapostos-Mgá, Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de 
Conveniência de Maringá e Região no uso de suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social e a Legislação vigente, visando dar 
oportunidade de maior participação dos trabalhadores e de acordo com o artigo 54° do Estatuto Social, C O N V O C A todos os seus 
associados em dia com suas obrigações sociais e C O N V I D A,os integrantes da categoria profissional dos Trabalhadores em Postos 
de Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de Conveniências de Maringá e Região, que tem a data-base no mês de 
Maio, dos Municípios de:Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Amaporã, Ângulo, Araruna, Astorga, Atalaia, Barbosa 
Ferraz, Boa Esperança, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, 
Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, 
Fênix,Floraí, Floresta, Flórida, Francisco Alves, Goioerê, Guairaçá, Guaporema, Icaraíma, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iretama, 
Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba, Janiópolis, Japurá, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Loanda, Lobato, Luiziana, 
Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Maria Helena, Marialva, Marilena, Mariluz, Maringá, Mato Rico, Mirador, Moreira Sales, 
Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, 
Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal, Pérola, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Presidente Castelo Branco, Quarto 
Centenário, Querência do Norte, Quinta do Sol, Rancho Alegre D Oeste, Roncador, Rondon, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, 
Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Jorge do Ivaí, São 
Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra 
Rica, Tuneiras do Oeste, Umuarama, Uniflor e Xambrê, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA observada as 
disposições estatutárias a serem realizadas com os trabalhadores associados e integrantes da categoria dos municípios citados acima 
no dia 21 de março de 2020 às 10h00min e 16h00min, sendo às 10h00min em primeira chamada com a presença mínima de 2/3 (dois 
terços) dos associados quites com suas obrigações e às 10h30min em segunda chamada com qualquer número de presentes sendo 
consideradas aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos presentes e às 16h00min em primeira chamada com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos associados quites com suas obrigações e às 16h30min em segunda chamada com qualquer número 
de presentes sendo consideradas aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos presentes, a assembleia será realizada na 
sede do Sintrapostos-Mgá localizada na Avenida Brasil nº 957 - Zona 03 na cidade de Maringá - Paraná. Em continuação às 
23h00min em primeira chamada e às 23h30min em segunda chamada com qualquer número de presentes  no CTG Rincão Verde, 
localizado na Rodovia PR 317 km 106 saída para Campo Mourão na cidade de Maringá - Paraná, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 
a)Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 
b)Apreciação, discussão e deliberação sobre o rol de reivindicação da categoria visando à celebração da Convenção                      
Coletiva de Trabalho para o período 2020/2021; 
c)Discussão e deliberação para fixar os pisos salariais da categoria; 
d)Discussão e deliberação sobre autorização prévia e expressa para fixação ou não do percentual das taxas assistenciais, 
confederativas e negociais para serem descontados em folha de todos os integrantes da categoria, bem como o prazo para 
oposição;  
e)Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar o rol de reivindicação, inclusive para nomear comissões ou árbitros, se 
frustrada as negociações, autorização para outorgar mandato para ajuizamento de dissídio coletivo. 
As deliberações constantes dos itens “a”, “b”,“c”,“d” e “e” do presente edital, serão tomadas por escrutínio secreto, conforme 
previsão estatutária, cujas deliberações serão válidas se aprovadas por mais de 2/3 dos presentes. 
Maringá, 16 de março de 2020. 

Odair José Rodrigues - Presidente
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

RESIDENCIAL JAPÃO LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a 
Licença Simplificada para IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO DENO-
MINADO RESIDENCIAL JAPÃO a ser implantada LOTE 24-Q-2, subd 
do lote 24 gleba 12 Jaborandi, da Colônia Núcleo Cruzeiro-Umua-
rama-Pr...- ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA-PR.

Polícia apreende drogas e 
contrabando nas rodovias

A Polícia Rodoviária 
Estadual realizou três 
apreensões durante o final 
de semana na região de 
Umuarama. Uma delas foi 
de contrabando e outras 
duas de drogas.

A primeira foi no domingo 
(15), em Cruzeiro do Oeste, 
quando os patrulheiros abor-
daram um ônibus que saiu 
de Umuarama e seguia para 
Maringá pela rodovia PR-323. 
No bagageiro do veículo esta-
vam duas malas, contendo 
64 tabletes de maconha 
embalada a vácuo. No total 
foram encontrados 15,840 

kg do entorpecente. A pro-
prietária foi identificada como 
sendo um adolescente de 17 
anos que estava acompa-
nhada de uma mulher de 19 
anos. As duas foram encami-
nhadas à delegacia de Cru-
zeiro do Oeste junto com a 
droga, que seria levada para 
São Paulo/SP.

CONTRABANDO
Durante a tarde do 

domingo diversas mercado-
rias contrabandeadas forma 
encontradas na rodovia 
PR-323, também em Cru-
zeiro do Oeste, sendo trans-
portadas em um ônibus que 

seguia de Umuarama para 
Londrina. A mercadoria 
estavam algumas bolsas 
no salão de passageiros. 
Uma mulher de 55 anos, 
moradora em For taleza/
CE, foi identificada como 
a proprietária. Os eletrôni-
cos, per fumes, celulares e 
vídeos games foram reco-
lhidos e encaminhados à 
Delegacia da Receita Fede-
ral. O ônibus e os passa-
geiros foram liberados.

SKUNK
A terceira apreensão 

em Cruzeiro do Oeste foi 
ontem (segunda-feira, 16), 
quando os patrulheiros 
localizaram 5,47 quilos de 
skunk (maconha de maior 
potência). A droga era 
transpor tada pela rodo-
via PR-323 também em 
um ônibus que seguia de 
Umuarama para Londrina. 
Os 19 pacotes do entorpe-
cente estavam na mochila 
de um passageiro de 18 
anos. Ele informou que rece-
beu a droga em Umuarama 
e a levaria até Maringá.
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PM descobre 
‘disk droga’

Policiais militares 
de Umuarama desco-
briram no final da noite 
de domingo (15) um 
‘esquema’ de ‘disk-
-droga’ na cidade. O 
traficante foi preso nas 
imediações da 20ª Cire-
tran e depois levado 
para a delegacia.

De acordo com os poli-
ciais que integram o 25º 
Batalhão, no endereço 
onde funcionava o disk 
entrega, foram encontra-
das cocaína, uma arma 
de fogo e R$ 2,9 mil.

Eram por volta das 
23h quando os PMs 
receberam uma denún-
cia anônima que dava 
conta do endereço onde 
o sistema funcionava. 
Integrantes do Serviço 
Velado da Polícia Militar 
fizeram um monitora-
mento e confirmaram o 

sistema, acionando as 
equipes de Rádio Patru-
lha. O traficante fazia as 
entregas com uma moto 
de cor vermelha nas 
imediações do Clube do 
Vovô quando foi abor-
dado. Com ele, foram 
encontradas 5 gramas 
de cocaína. Neste ínte-
rim, na residência do 
suspeito, os policiais 
encontraram uma pistola 
Taurus 380, um carrega-
dor com 19 munições, 
outras 20 munições 
soltas e R$ 2,9 mil em 
dinheiro, que, segundo 
o suspeito e sua mãe 
eram oriundos das ven-
das de produtos em uma 
banca no camelódromo 
da cidade. Todo mate-
rial foi apreendido e o 
caso encaminhado para 
a sede da 7ª Subdivisão 
Policial (SDP).

DROGA, dinheiro, arma e munição apreendida durante a ação policial

DIVULGAÇÃO

Alívio no saldo
Entre tantos dados negativos 
atuais e esperados para os 
próximos meses na economia, 
diante da pandemia de 
coronavírus, uma notícia boa 
aliviou muita gente. Sem alarde, 
a Federação Brasileira de Bancos 
divulgou nota informando que 
as cinco maiores instituições 
vão dar carência de 60 dias 
no pagamento de dívidas - de 
pessoas físicas e jurídicas - de 
contratos em vigor, mas que 
estejam em dia. A determinação 
pegou gerentes de surpresa 
Brasil adentro, que até o fim do 
expediente não sabiam como 
lidar com a novidade.  
Esperando enxurrada de 
demandas na porta, bancos 
passaram a divulgar, no fim 
do dia, que os clientes podem 
resolver por e-mail ou telefone. 

Portas abertas
Mais de 500 venezuelanos, em 
média, segundo empresários 
locais, cruzam a fronteira para 
o Brasil em Roraima. Sem 
qualquer controle e fiscalização 
sobre coronavírus.

Oh, Minas...
A VLI, que administra a  
“Maria Fumaça”, suspendeu a 
viagem diária de trem entre as 
cidades históricas de São João 
Del Rey e Tiradentes.

Coronaplanos
Os planos de saúde somem nessas 
horas. Um cidadão de Brasília não 
consegue contato por telefone 
há dias para ter orientações  
sobre exames. Há registros.

Frota parada
Mais de 100 carros que 
transportavam drogas, 
apreendidos pela Polícia Federal, 
estão no depósito da corporação 
no Paraná. O pátio da Receita 
em Foz do Iguaçu tem cerca 
de 600 veículos apreendidos, 
além de 200 motores de popa 
de barco - cederam nove para a 
Secretaria de Saúde do Estado. O 
restante espera há meses leilão 
da Receita Federal.

Jogada 1
Encerrou-se há uma semana o 
prazo regimental para apresentação 
de emendas à Medida Provisória 
923/20, que permite a realização 
de sorteios de prêmios em 
rede nacional de televisão 
aberta. Foram apresentadas 48 
emendas ao projeto.

Jogada 2
A Emenda 47, do presidente 
da Frente Parlamentar pela 
Aprovação do Marco Regulatório 
dos Jogos, deputado Bacelar 
(Pode-BA), prevê a revogação dos 
artigos 50 a 58 do Decreto-Lei 
3.688/1941. Caso seja acolhida 
pelo relator, os jogos no Brasil não 
serão mais considerados uma 
contravenção penal. 

Voa, ministro, voa
O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, é um dos 
que mais usam jatinhos da 
FAB. Mas por bom motivo: 
monitoramento de obras 
outrora paralisadas, hoje 
tocadas por tropas e engenheiros 
do Exército. Uma tremenda 
economia para os cofres.

Ernesto Air
Entre 19 de fevereiro e 7 de 
março, o chanceler Ernesto 
Araújo viajou bem de jatinho 
da FAB em voos internacionais: 
passou por Guatemala City, 
Ottawa (Canadá), Tegucigalpa 
(Honduras), além de alguns 
trechos brasileiros. 

Espetáculo paraguaio
O Itamaraty lavou as mãos para 
o caso do ex-jogador Ronaldinho 
Gaúcho e seu irmão, Assis, presos 
no Paraguai com documentos 
falsos. Foi o ministro da Justiça, 
Sergio Moro, quem tomou as 
dores e pediu informações, 
respeitando a legislação local, sem 
exigências. A maior reclamação 
dos advogados é o uso de algemas 
no ex-craque, como se fosse um 
bandido de alta periculosidade.
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Rodeio da Expo começou 
ontem com entrada gratuita

O chão balançou na arena da Expo 
Umuarama com o início da temporada 
de rodeio. Nesta segunda (16) e terça 
(17) acontecem a etapa de classifica-
ção (qualify) e a entrada é gratuita nos 
dois dias para o público, com locução 
de Luizinho Mirante e Fagner Rangel, 
voz padrão de Carlos Militão e comen-
tários de Tom Pedroso.

Os peões que conseguirem as 
maiores notas receberão o tão cobi-
çado convite para disputar o Mega 
Rodeio, que iniciará na quarta-feira e 
seguirá até o próximo domingo (22). 
Pausa apenas na sexta-feira, para o 
show de Gusttavo Lima, com expecta-
tiva de recorde de público.

O rodeio profissional reunirá gran-
des nomes do circuito country nacio-
nal. Todos os peões são da ACR (Asso-
ciação dos Campeões de Rodeio) e 
a locução ficará por conta de Marco 
Brasil Filho e Daniel Tibiriçá.

Os preços de ingressos para o 
rodeio são os seguintes: quarta-feira 
(18), R$ 15 (incluindo os R$ 5 de 
entrada no parque); quinta-feira (19), 
R$ 15 (incluindo os R$ 5 de entrada no 
parque); sábado (21), preço conforme 

Morto a facadas
Julio Cesar, 22 anos, o ‘Julião’, 
foi vítima de golpes de faca no 
último sábado (14), em Alto 
Paraíso. A ocorrência foi atendida 
pela Polícia Militar e a vítima não 
resistiu. Julião, que morava há 
pouco tempo em Alto Paraíso, 
se envolveu em uma discussão 
cuja motivação é desconhecida. 
Na sequência ele foi esfaqueado 
por outro homem e ficou 
caído na rua, em frente a uma 
escola. A Polícia Civil de Xambrê 
investiga o crime. Equipes da 
Criminalística estiveram no local 
e o corpo da vítima foi recolhido 
ao Instituto Médico-Legal (IML) 
de Umuarama para exames.

Discussão e morte
Na noite do domingo (15) um 
homem de 29 anos morreu 
depois que foi esfaqueado por 
um colega de trabalho, no bairro 
Córrego Longe, em Umuarama. 
Uma discussão entre o autor 
da facada – identificado como 
Felipe e a vítima, cujas iniciais 
são J.M.S. aconteceu por conta 
de um lençol. Ambos moravam 
na mesma casa, bem como 
outros trabalhadores vindos de 
diversos Estados, empregados 
na construção civil. Após a briga, 
Felipe teria esfaqueado J.M.S. 
no abdômen. Os moradores da 
casa chamaram a ambulância, 
que tentou reanimar a vítima 
antes de leva-la ao hospital, mas 
não resistiu e morreu dentro 
da ambulância. A Polícia Civil 
aguarda a apresentação do autor, 
caso contrário poderá pleitear 
pela sua prisão.

a virada de lote e inclui rodeio e show 
de Lauana Prado); domingo (22), R$ 
25 (incluindo entrada no parque).
PROGRAMAÇÃO SEGUE NORMAL

A Sociedade Rural de Umuarama 
comunica que a programação da 
Expo Umuarama desde ontem (16) 
foi mantida.

A Sociedade Rural considerou o 
decreto geral do governador Ratinho 
Jr que orienta (e não determina) a sus-
pensão de eventos do porte da Expo 
Umuarama. Também considerou que 
as aulas na rede pública e privadas de 
ensino, bem como universidades públi-
cas e particulares, seguirão normais 
até a próxima sexta-feira.

É importante destacar que Umua-
rama não tem nenhum caso confirmado 
de contaminação por coronavírus. O único 
paciente sob suspeita de contaminação 
deu negativo no primeiro exame e cumpre 
período de observação domiciliar.

Além disso, conforme destacou 
o secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto, não há nenhum caso de 
transmissão comunitária do vírus no 
Paraná. Os casos confirmados vieram 
de fora e foram contidos.

Programação segue normal no decorrer da Expo Umuarama 2020

ASSESSORIA
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Sua convicção e serenidade vão fazer 
com que você pareça mais confiável 
aos olhos dos outros. Sua energia vai 
voltar para você e, quando isso acon-
tecer, você vai ser capaz de pensar 
de forma mais prática em como não 
desperdiçá-la.

A sorte está do seu lado para remover 
uma preocupação que você tem desde 
o mês passado. O ritmo atual o está 
levando a fazer coisas demais. Você 
deve pensar em relaxar totalmente 
quando finalmente tiver chance.

G
êm

eo
s Suas atividades práticas serão bem 

sucedidas. Agora é o momento de 
abordar as formalidades! Sua aptidão 
geral está em alta e será mais fácil 
abandonar um mau hábito.

C
ân

ce
r

Hoje é um dia importante para fazer 
escolhas pessoais. As emoções esta-
rão em alta! Os excessos sensuais 
poderiam facilmente levá-lo ao can-
saço intenso... Cuide-se mais, você 
está abusando da sorte.

Use sua imaginação e você vai con-
seguir encontrar uma maneira de se 
fazer entender. Você está decidido a 
se manter em forma e suas energias 
estão se equilibrando. Use isso como 
uma oportunidade para reavaliar a sua 
saúde.

Você está seguindo o seu plano. Siga 
o entusiasmo de ontem, as coisas 
positivas estão no horizonte. Sua 
distração está crescendo e você está 
encontrando dificuldades para achar 
uma medida de calma. Você precisa 
fazer mais exercício físico.

Você não ficará feliz com sua rotina. 
Não force o problema, basta tirar uma 
folga das coisas. É uma boa ideia dimi-
nuir o ritmo de vida em casa e modificar 
as suas prioridades; leve suas possibili-
dades atuais em conta.

E
sc

o
rp

iã
o O bom humor vai prevalecer e você vai 

ser bom em ser receptivo às pessoas 
a sua volta. Faça pausas porque você 
não tem se cuidado muito bem fisica-
mente. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e com movimentos errados.

Não acredite em fofocas, procure 
mais informação em primeiro lugar. 
Você vai enfrentar alguns pequenos 
inconvenientes que vão ajudá-lo a ver 
que você pode fazer algumas melhorias 
em sua saúde e no seu bem-estar. Não 
negligencie um estilo de vida saudável.

C
ap

ri
có

rn
io Você achará mais fácil lidar com os 

obstáculos e saberá, em especial, 
como evitar os outros. Você está colo-
cando toda a sua energia em ação 
construtiva. Pense em relaxar sua 
mente para manter o equilíbrio.

A
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Viagens de negócios e documentos 
estão na ordem do dia. Ajuste seus 
planos para dar conta disso. Você não 
vai ter muita energia, mas seu estado 
de ânimo elevado vai compensar isso. 
Fazer alongamento também ajuda.

Vai ser fácil fazer contato com pessoas 
muito interessantes e há algo novo 
no ar. Você precisa de movimento, 
isso ajudaria a se livrar do estresse. 
Uma fadiga nervosa está esperando 
por você. Desacelere seu fluxo de 
pensamento.

N  o  velas
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Malhação 
Meg tem um sangramento e 
desmaia. Rugieri chantageia 
Rui para lhe contar o que 
sabe sobre Rita. Lígia inicia 
a cesariana de Meg. Leila 
revela a Filipe que está tra-
balhando como babá de Nina 
para Rui. Todos comemoram 
o sucesso da cirurgia de Meg 
e o nascimento do bebê. 

Éramos seis
 Adelaide afirma que escon-
derá Alfredo em sua casa 
até que consiga um navio no 

qual o rapaz possa embar-
car. Isabel se despede de 
Alfredo. Emília aceita acolher 
Alfredo e despista Gusmões. 
Felício pensa em deixar São 
Paulo, e Isabel hesita. Clo-
tilde enfrenta Nena e Almeida 
se orgulha. Marcelo convida 
Durvalina para morar com 
ele. Inês aceita a proposta de 
Lúcio para ficar com ela e os 
dois se beijam. Lola reclama 
da casa vazia com Genu. A 
febre de Shirley não cede. 

Salve-se quem puder 
Luna teme pela vida de 
seu pai. Petra flagra Alan 

massageando os pés de 
Kyra/Cleyde. Renzo discute 
com Dominique por conta da 
sua sociedade na Labrador. 
Alexia pensa em não contar 
a Zezinho que Renzo trabalha 
na Labrador. Vicky desconfia 
de Bruno. Mário promete a 
Juan que vai pensar sobre a 
proposta de trabalho no Bra-
sil. Luna percebe que Kyra 
está empolgada com Alan. 

Amor de mãe 
Érica conta a Ryan sobre o 

namoro de Sandro e Betina, 
e o rapaz fala com Lurdes. 
Camila estranha o novo visual 
de Danilo e sente ciúmes do 
marido com Ludmila. Lurdes 
pede que Sandro converse 
com Magno sobre Betina. 
Érica produz a apresentação 
de Verena e Farula. Magno vê 
Sandro com Betina. Vitória 
oferece ajuda a Sandro para 
negociar a saída de Farula 
do bando de Marconi. Camila 
promete a Lurdes que conver-
sará com Rita. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“Só há um 
caminho para a 
felicidade. Não 
nos preocupar-
mos com coisas 
que ultrapassam 
o poder da nossa 

vontade.” 
(Epicuro)

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje  -, Shirley Fabri, 
Celso Nobuyui Yokota Ilse Queiroz 
e Aline Piffer Vanzo . Da coluna: 

felicidades!

ZOOM
DÉBORA FURLAN, 
Franciellen Berton-

cello de Carvalho e a 
juíza Márcia Gomes 
marcaram presença 
no  Chá da OAB em 
homenagem ao Dia 

da Mulher.
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Rodeio
Na Expo Umuarama já teve  início a 
temporada de rodeio. Desde ontem 

acontece a etapa de classificação (qua-
lify)  com entrada  gratuita. Nesta terça 
também tem. De quarta até domingo, o  

Mega Rodeio.
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Mulheres em encontro rural na Expo !

O recinto Pedro Lino Gaiari ficou tomado na manhã do último sábado (14) 
pelas 330 mulheres que protagonizaram o 18º Encontro da Mulher Traba-
lhadora Rural.  Umuarama se destaca dentro do agronegócio -, e o empo-
deramento da mulher e o seu papel no campo diante dos desafios do dia a 
dia foi assunto principal das anfitriãs do encontro, a exemplo de Madalena 

Viotto Gaiari, esposa do presidente da Sociedade Rural, Milton Gaiari. A 
palestra do encontro versou sobre produção de café especial com o projeto 
“Mulheres do Café”, com  a palestrante Cintia Mara. Segundo o presidente 

da Sociedade Rural de Umuarama, Milton Gaiari, o Encontro da Mulher Trabalhadora Rural é um momento espe-
cial dentro da Expo por reunir centenas de mulheres levando conhecimento e entretenimento.  O Encontro da 
Mulher Trabalhadora Rural começou com um café da manhã e encerrou com almoço especial. Palestras, ofici-
nas, mimos e troca de experiências deram o tom do evento, já confirmado para a próxima edição da Expo.

Vista panorâmica do eventoCarla Frasquette e Letícia D’Avila

A palestrante Cintia MaraDulce Pozzobom, Madalena Gaiari e mulheres presentes

FOTOS: ASSESSORIA EXPO



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 17 DE MARÇO DE 2020

COBALT 1.4 LTZ ..............................................12/13 ..............BRANCO ....................COMPLETO ..............................................R$ 32.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ..................................13/14 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ...................................15/15 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 54.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 76.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ...........................17/18 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .....................16/17 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................18/19 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .....................16/17 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 79.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC .....13/13 ..............PRETO ........................COMPETO ................................................R$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX ..............................................13/14 ..............PRATA .........................COMPLETO ..............................................R$ 37.900,00 
MALIBU LTZ .....................................................13/13 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 63.900,00
ONIX 1.4 ACT  .................................................16/17 ..............PRETO ........................COMPLETO ..............................................R$ 57.900,00
PRISMA 1.0 LT .................................................14/15 ..............BRANCO ....................COMPLETO ..............................................R$ 35.900,00
PRISMA 1.4 LT .................................................18/19 ..............PRATA .........................COMPLETO ..............................................R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .......................................16/17 ..............VERMELHO ...............COMPLETO, AUT ...................................R$ 53.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ......................................17/18 ..............BRANCO ....................COMPLETO, AUT ...................................R$ 94.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .............................................17/18 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT ...................................R$ 59.900,00
TOYOTA SW4 SRV 4X4 .................................13/13 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO ...............R$ 124.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ........................................15/16 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT ...................................R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT .....................................15/15 ..............PRATA .........................COMPLETO, AUT, TS .............................R$ 62.900.00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Em sua campanha de pós-graduação 2020, a Unipar 
está ofertando mais de cem cursos, distribuídos 
em todas as áreas do conhecimento. Na Unidade 
de Umuarama, um deles é o de Microbiologia e 

Controle de Qualidade Microbiológico. 
O curso busca incentivar e desenvolver o 

conhecimento referente ao uso de micro-organismos 
na área industrial, na bioconversão e bioprocessos 

de produtos, na área alimentícia, controle de 
qualidade microbiológico e na despoluição e 

descontaminação ambiental. Além disso, estimula 
a pesquisa e o desenvolvimento técnico-científico, 

como a busca de novos processos e novos produtos.
Um dos diferenciais do curso é a sua matriz 

curricular, que foi planejada para atender a demanda 
do mercado de trabalho, com disciplinas voltadas a 

atender as perspectivas dos pós-graduandos. Dentre 
elas estão: Acreditação de Laboratórios e Auditoria; 
Antimicrobianos: Ação e Resistência; Bioestatística 

Aplicada à Microbiologia; Biologia Molecular de 
Micro-organismos; Bioquímica de Micro-organismos; 

Ensaios Microbiológicos com Bioativos Vegetais; 
Controle de Qualidade e Microbiologia Ambiental.
O corpo docente é um dos diferenciais do curso, 

formado majoritariamente por doutores com vasta 
experiência na área. As aulas acontecem em regime 

quinzenal, apenas 30.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Microbiologia e 
Controle de Qualidade Microbiológico

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade. 

Programa de Fidelização   

fabiobarbosaleiloes.com.br 
(44) 99700-6030

LEILÃO DE IMÓVEIS EM PÉROLA/PR E VEÍCULO

CASA 78M², PÉROLA/PR, 600m² a.t., R. Jaspe. 
Inicial R$ 67.692,00 (Parcelável)

TERRENO 281M², PÉROLA/PR, Pq. Res. Pérola III. 
Inicial R$ 21.000,00 (Parcelável)

CAMINHÃO M. BENZ LS 1630, 97/97, 
diesel, branco. Inicial R$ 42.369,00 (Parcelável)

TERRENO 501M², PÉROLA/PR, R. Minas Gerais,  
285, Pq. Res. Viva. Inicial R$ 29.448,00 (Parcelável)

02 CASAS 143M² A.C., PÉROLA/PR, 300m² a.t., 
R. Felinto Muller. Inicial R$ 108.000,00 

CASA 100M², PÉROLA/PR, 297m² a.t., 
R. Nestor Victor. Inicial R$ 130.000,00 (Parcelável)

CASA 89M², PÉROLA/PR, 150m² a.t., 
R. Nestor Victor. Inicial R$ 60.000,00 (Parcelável)

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

NUTR I PHOS  INDUSTR I A  E 
COMERCIO PRODUTOS VETE-
RINARIOS LTDA - EPP, CNPJ: 
82.274.291/0001-70, com sede e 
foro na cidade de Umuarama – PR, na 
RODOVIA PR-323, KM 155, Parque 
Industrial, CEP 87507-014, Cadastro 
municipal nº 15528, torna público o 
EXTRAVIO de seu Alvará Municipal   
nº. 17933 / 1993, sendo assim o 
mesmo torna - se sem valor.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
S T DOS SANTOS BAR - 
ME, inscrita sob nº CNPJ 
10.873.204/0001-90, estabe-
lecido na Rua Arapongas, 4523, 
Zona II, CEP 87502-120, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      
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CBF suspende competições
por tempo indeterminado
A Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF) decidiu suspender 
por prazo indeterminado todas as 
competições nacionais para previ-
nir a propagação do coronavírus. A 
medida está valendo desde ontem 
(16) e serve para Copa do Brasil, 
Campeonatos Brasileiros Femini-
nos A1 e A2, Brasileiro Sub-17 e 
Copa do Brasil Sub-20.

A medida afeta a partida entre 
Vitória/BA e Ceará, prevista 
para quarta (18), às 19h15, no 

Barradão, em Salvador. Como é 
válida pela 3ª fase da Copa do Bra-
sil, está temporariamente cance-
lada. No duelo de ida, o Vovô ven-
ceu por 1 a 0 na Arena Castelão.

“Sabemos e assumimos a res-
ponsabilidade do futebol na luta 
contra a expansão da COVID-19 
no Brasil”, afirma o presidente da 
CBF, Rogério Caboclo.

Com relação aos jogos locais, 
como o Campeonato Cearense, 
a entidade comunicou que cada 

instituição terá liberdade para 
decidir sobre a continuidade dos 
Estaduais. Em entrevista conce-
dida à Rádio Verdes Mares, o 
presidente da Federação Cea-
rense de Futebol (FCF), Mauro 
Carmélio, informou que o Ceará 
não está sob risco.

Vale ressaltar que a CBF seguirá 
em permanente contato com o 
Ministério da Saúde. Novas medi-
das de âmbito nacional podem 
valer nos próximos dias.

O time de futsal profissional de 
Umuarama encarou um amistoso na 
última sexta-feira (13), onde venceu 
o São Miguel do Iguaçu. A partida 
foi na casa do adversário e ao final, 
o Umuarama fechou o placar em 4 a 
2, com dois gols de Ouchita, uma 
conversão de Léo Café e um gol 
de Vitinho. Este foi o último desa-
fio antes da estreia na chave Ouro 
do Campeonato Paranaense de 
Futsal 2020. O jogo na primeira 
rodada será contra o time de Dois 
Vizinhos, na casa do adversário, 
no Ginásio Joelson Marcelino, 
quarta dia 18, ás 20h30.

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA
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